
Rozporządzeniem z 13 marca 2020 r. Minister Zdrowia wprowadził na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 14 marca 2020 r. do odwołania stan zagrożenia 

epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Konsekwencją jego 

wprowadzenia są m.in. regulacje przewidujące ograniczenia w zakresie handlu i usług.

Czy Twoja działalność objęta jest zakazem handlu wobec rozporządzenia? 

Ograniczenia handlu - jak rozumieć 
pojęcie „obiekt handlowy o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2”?

ALERT PRAWNY COVID-19 

COVID-19

Na mocy par. 5 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia, ustawodawca wprowadził czasowe ograniczenie handlu

detalicznego oraz prowadzenia działalności gastronomicznej i rozrywkowej. Zakresem ograniczenia handlu detalicznego

objęci zostali, najemcy powierzchni handlowej, których przeważająca działalność polega na handlu:

Działalność gastronomiczna i rozrywkowa nie została podzielona na określone kategorie jak w przypadku handlu

detalicznego, w związku z czym należy ją interpretować rozszerzająco, odnosząc do wszystkich jej rodzajów.

▪ wyrobami tekstylnymi,

▪ wyrobami odzieżowymi,

▪ obuwiem i wyrobami skórzanymi,

▪ meblami i sprzętem oświetleniowym,

▪ sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego,

▪ artykułami piśmiennymi i księgarskimi.

Zarówno jednak ograniczenie w zakresie handlu detalicznego jak i prowadzenia działalności gastronomicznej

i rozrywkowej ustanowione zostało w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Co istotne,

zgodnie z par. 6 ust. 2 przedmiotowe ograniczenia polegają na całkowitym zakazie prowadzenia wskazanych powyżej

działalności.

ZAKAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 

W tym miejscu, aby w pełni zrozumieć intencję ustawodawcy, a także móc wywiązać się z nałożonych przez niego

obowiązków, należy wyjaśnić kluczowe pojęcia obiektu handlowego oraz powierzchni sprzedaży, które w tym przypadku

należy traktować łącznie. Wykładni możemy szukać w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Co prawda przepisy niniejszej ustawy nie zawierają wprost definicji „obiektu handlowego”, to jednak ustawodawca

zdefiniował pojęcie „powierzchni sprzedaży”. Zgodnie z art. 2 pkt 19 u.p.z.p., przez „powierzchnię sprzedaży” należy

rozumieć tę część ogólnodostępnej powierzchni obiektu handlowego stanowiącego całość techniczno-użytkową,

przeznaczonego do sprzedaży detalicznej, w której odbywa się bezpośrednia sprzedaż towarów (bez wliczania do niej

powierzchni usług i gastronomii oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza się powierzchnie magazynów, biur,

komunikacji, ekspozycji wystawowej itp.).

Mając powyższe na względzie pojęcie „obiekt handlowy” dla potrzeb ustalenia „powierzchni sprzedaży” rozumiane jest

więc przez ustawodawcę nie jako sam budynek, lecz jako całość techniczno-użytkowa przeznaczona do sprzedaży

detalicznej.
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W tym miejscu może pojawić się kolejna wątpliwość w rozumieniu określenia „całość techniczno-użytkowa”, które to
określenie również nie znajduje ustawowego wyjaśnienia. Przy próbie wyklarowania, możemy posiłkować się jedynie
orzecznictwem Sądów Administracyjnych. Zgodnie z wykładnią NSA odnoszącą się głównie do prawa budowlanego:

Tworzenie całości techniczno-użytkowej należy rozumieć jako połączenie poszczególnych elementów
w taki sposób, aby zgodnie z wymogami techniki nadawały się one do określonego użytku. Jest to zatem
zespół, technologicznie powiązanych ze sobą elementów, służący określonym zadaniom […]. Przy
dokonywaniu kwalifikacji obiektów należy zawsze mieć na uwadze elementy funkcjonalne, czyli
przeznaczenie, wyposażenie, oraz sposób imożliwości wykorzystania obiektu jako całości.

Podsumowując powyższe, za obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, powinniśmy uznawać całość
techniczno-użytkową, oznaczającą związek funkcjonalny pomiędzy elementami danego obiektu (umożliwiający ich
wzajemne funkcjonowanie) oraz związek techniczny (trwałe fizyczne połączenie tych elementów ze sobą),
przeznaczona do sprzedaży detalicznej, w której odbywa się bezpośrednia sprzedaż towarów, jeżeli jej metraż
po odliczeniu powierzchni usługowej, gastronomicznej i pomocniczej, będzie przekraczać 2000 m2.
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